
XXXIIIa Assemblea General Ordinària d'Esplais Catalans
Acta 

Data:  30 de Novembre del 2014 Hora d’inici: 9.30

Lloc:  Vilanova i la Geltrú Hora final: 17:30

Assistència 62 Esplais 
Esplais

Avià GER Espurna de Gràcia

Grup de Campaments l'Esparver Bitxus GMM

Maqui Cau l'Espolsada Guineueta

Roques Albes Garbí Isard-Flor de Neu

Vic Remei Guaita'l Kasperle

Xiruques del Roc de la Mel Pampayuga La Lluna

Les 100 Teies La Tribu Matinada Portics

Güitxi - Güitxi Papu-Tisores Movi de Sarrià

L'Esclop Buenoyqué...! L'Olivera Rodona

La Grapadora Diplodocus La Platgeta de la Marina

La Floresta Puigcastellar SCV El Clot

C.E.Drac Màgic Xirusplai Torxa

Moviment Infantil de Vilafranca (MIV) Centre d'Esplai Boix Totikap

Zig-Zag Espurna Turons

L'Agrupa Asdivi Xango

Peti ki peti Greska Xiroc

Arc de Sant Martí de Torrelles Guspira Egara

Can Parellada Sarau El Piolet

Eixam El Botó Farfalla

Gatzara La Fera Pica Roca

Guai! Trapella

Socis i sòcies col·laboradores, dirigents i secretaria tècnica

Maite Gorraiz Vallès-ED Marta Cortina Cervelló-ED Raimon Carreras Marin-ED

Pau Gonzàlez Val-ED Oriol Castro Arnau-ED Èlia Torrescasana Martínez-ED

Pau Fuentes Lloveras-ED Jana Mirabent Talegón-Comissió de 
Gènere

Víctor Malràs Rodríguez-Comissió de 
Gènere

Tània Balmes-Comissió de Gènere, 
EGS, Sòcia

Eloi Sans -Comissió Internacional Jess gallardo-Comissió Internacional



Ramon Sagalés i Costa-Comissió 
Internacional, EGS

Laia Pérez Moncunill-Comissió 
Reduint Petjada

Joana Pinyol Sans-Comissió Reduint 
Petjada

Mar Hidalgo-EGS Laia Espina castellví-EGS Anna Garcia-Comissió Reduint Petjada

Maria Cerdà Vericat-EGS Eloi Sendrós Ferrer-EGS Patricia Barrera Fajardo-EGS

sergio martinez cortes-EGS Xavi Planas-EGS Anna Puig Sánchez-EGS

Jaume Batlle -EGS Adrià Nicolas-EGS Marta Soldevila Casanovas-EGS

Belén Hoffman-EGS Itziar Pérez Quirós-EGS Pau Gonzalez Ollé-EGS

Patricia Sanchez Gonzalez -EGS Cora Escolà-EGS Judith Robles-EGS

Roger Puig Lucas -EGS, Soci Sara Subirana Muntada-EGS Albert Argudo Boter-EGS

Marc Pibernat Rosés-EGS Iu Gadea Ardèvol-EGS Miki Rueda -EGS

Patri Ruta Serra-EGS Miriam Marmol Parra-EGS Berta Costa Camprubí-EGS

Eduard Fernando-EGS, Soci Jana Alentorn Lahoz Esteve Corominas Baig-Soci

Sergi Contreras Mota-Soci Aina Vidal Sáez Jordi Crisol Tortajada-Soci

Eugeni Brigneti Masgrau-Soci Roger Puig Lucas-Soci Eduard Fernando i Martinez-Soci

Júlia Farell-Sòcia Arcadi Corominas-Soci Montse Piñol Sabaté-Sòcia

Irene Torrecilla Camps-Sòcia Joffre Villanueva-Soci Pau Planelles Oliva-Soci

Anna Jimenez-Sòcia Chiqui Subirana-Sòcia Núria Bolet-Sòcia

Raquel Cano Domingo-ST Robert Budalle Bancells-ST Jordi Manresa Casals-ST

Raquel Busquet Pi-ST Mireia Contreras Mota-ST Marina Montiel Claver-ST

Clara Hosta Benet-ST Irene Asensio Nerin-ST Víctor Yustres Santiago-ST

Alba Garriga Gabalda-ST Aina Sánchez Castelló-ST Mireia Martínez Agout-ST

Núria Mata Barbera-ST Berta Mundó Fontdegloria-ST Miriam Nicodemus Escribano-ST

Presentació i benvinguda

En Raimon Carreras dóna la Benvinguda a la sala, agraeix a tothom qui ha vingut. Explica què és l'Assemblea:

• L'Assemblea és l'òrgan màxim de participació i decisió de l'associació i poden participar-hi tots els 
socis i sòcies. 

• Garanteix  el  treball  democràtic  a  Esplac  ja  que  és  on  aprovem  els  objectius  per  aquest  curs, 
expliquem la feina feta, votem l'adhesió de nous esplais... El que surti d'avui son els compromisos que 
assumim dirigents i esplais, de cara a aquest nou curs.

• És  important  revisar  tota  la  documentació  de  l'assemblea  que  s'ha  fet  arribar  amb  els  terminis  
establerts  en  el  nostre  Règim Intern i  que  portem temps  treballant-la  des  dels  esplais  i  sectors.  
Remarcar la responsabilitat dels esplais en aquest punt. Seguim fent esforços perquè disposeu de la  
màxima informació i que aquesta sigui clara i digerible. Aquest any s'ha fet un esforç per millorar la  
documentació i també per fer pedagogia del procés assembleari.

• Donar importància a tota la feina que s'ha fet des dels esplais, sectors, EGS, Comissions i Equip de  



direcció i ST per arribar fins aquí. Som una associació cada vegada més gran i comlpexa i això es posa 
de manifest en aquests últims 3 mesos de treball molt compartit a tots nivells.

• A més, és un espai que evidencia com treballem i volem que serveixi per refermar el convenciment de 
la bona feina que fem des dels esplais i de la gran xarxa que formem des d'Esplac.  

• Animem i ho farem al llarg de tot el dia a que us feu vostre aquest espai, a que aporteu i participeu. 
Això és exactament igual que les reunions d'esplai: quan estàs actiu i seguint què passa i aportant es 
fa més amè i té més sentit que no pas quan som observadors.

En Rai dóna la paraula a l'esplai Drac màgic perquè ens facin la benvinguda a Vilanova. El Drac Màgic fa la  
benvinguda.

1. Constitució de la mesa

En Rai fa la proposta de Constitució de la Mesa, proposant a Guillem Bau monitor del Drac Màgic com a  
secretari i s Eva Sanahuja, sòcia d'Esplac com a moderadora de l'Assemblea.

S'aprova la constitució de la mesa sense cap objecció. 

L'Eva explica el funcionament de l'assemblea. 

2. Aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea

Es passa a l'aprovació, si s'escau de l'ordre del dia de l'Assemblea. Recordem que l'hora prevista de finalització 
és a les 17:45h; farem una pausa per esmorzar després de la votació secreta a les 11:20, una per dinar a les  
13:40 després del treball per grups. 

Rai recorda la importància de quedar-se fins al  final  de l’AGO. Aquest  any canvia de format per poder 
permetre espai de debat i treball conjunt amb els grups de treball. 

Eva: Torn obert de paraula. Si no hi ha cap objecció…  passem a demanar els vots a mà alçada per a l'ordre  
del dia:

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 47 0 47 0

Resultat: Aprovat l'ordre del dia de l'assemblea

3. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIIa AGO

Eva: Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXII AGO.

Eva: Torn obert de paraula. Si no hi ha cap objecció…  



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 43 4 47 0

Resultat:  Aprovada l'acta de la XXXII AGO.

4. Examen i aprovació, si s'escau, de la Memòria 

Eva: Dóna la paraula a en Pau González i en Oriol Castro de l'Equip de Direcció perquè presentin la Memòria 
2013-2014.

S'han presentat dos esmenes a la Memòria (projectades a la pantalla petita). Convidem els esplais Guaita’l i  
Drac Màgic a explicar-les. Després qui presenta decidirà si la incorpora. Convida a que si hi ha esplais que 
volen parlar sobre les esmenes, vagin apropant-se a l'escenari.

• Organigrama, Esplai Guaita’l. 

• Projectes Penedès-Garraf, Esplais Penedès Garraf. 

Eva: Torn obert de paraula sobre la Memòria.  

Eva: Es recorda que es votarà tot al final. Dóna la paraula a en Pau González i en Oriol Castro de l'Equip de 
Direcció perquè presentin l’Informe de gestió ED.

Eva: Torn obert de paraula sobre l’Informe de gestió ED.

Eva: Dóna la paraula a la Berta Mundó perquè presenti l'informe de Gestió de la Secretaria General 2013-14

Eva: Torn obert de paraula sobre l'informe de gestió de SG.

Eva: Dóna la paraula a en Jordi Crisol la tasca feta a l'MLP (Recorda que aquest punt no s'aprova!)

Rai: Explica que és una cosa nova aquest any fruit d’una resolució aprovada fa dos anys a l’assemblea i per  
tant creiem que té sentit poder rendir comptes amb els esplais. 

Eva: Torn obert de paraula.

Eva: Votació de la Memòria de la feina feta el curs 2013-14. Demanar els vots a mà alçada per aprovar la  
Memòria i la gestió feta. Recorda les esmenes incorporades i les que no.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 50 4 54 0

Resultat: Aprovada la memòria.

5. Ratificació, si s'escau, de les altes i baixes de socis i sòcies col·laboradores



Lectura dels  nous socis  i  sòcies  col·laboradores  – votació  en bloc a  no ser  que hi hagi  alguna objecció.  
Recordar que qui vulgui es pot fer soci.

Altes

•  Xavi Planas

• Rafa Cortés

• Míriam Nicodemus

• Albert Argudo

No hi ha baixes.

Eva: Votació de la ratificació dels nous socis col·laboradors. Demanar els vots a mà alçada

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 53 3 56 0

Resultat: Ratificades les altes i baixes de socis i sòcies col·laboradores.

6. Aprovació, si s'escau, de les altes i baixes d'esplai

Eva: Baixes de centres d’esplai. Dona la paraula a en Rai

Rai explica que som de les poques federacions que tenim criteris de sortida i el motiu de les baixes. El criteri  
és donar de baixa els esplais que porten 5 cursos sense funcionar, 3, i un ha trobat el seu lloc a la Xarxa  
d'acció social (Chiribiripum). Estem treballant aquesta situació amb altres esplais.

Relació baixes:

1. 4d6

2. Bolet

3. Il·lusions

4. Chiribiripum

Es crida un a un cada nou esplai i se'ls dóna màxim 3min perquè es presentin (Primer el vídeo i després la 
presentació oral). Després de cada presentació hi ha: torn obert de paraula, votació individual a mà alçada  
(LA VOTACIÓ ÉS PER MAJORÍA ABSOLUTA).

En Rai els lliurarà la carpeta (certificat + vot + butlleta vots ED).

1.Esplai Aitana de Valls

Rai: No han vingut a l'assemblea, per tant no es vota la seva alta com a soci i caldrà esperar al curs que ve.



2.Esplai Trapella de Sant Esteve Sesrovires

Eva: Torn obert de paraula

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 54 1 55 0

Resultat: Aprovada l'alta de l'esplai Trapella de Sant Esteve Sesrovires.

3.Esplai Guai! de Palou, Granollers

Eva: Torn obert de paraula

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 55 0 55 0

Resultat: Aprovada l'alta de l'esplai Guai! de Palou, Granollers.

7. Presentació i ratificació de la Secretaria General

Eva:  Presentació del relleu a la Secretaria General i ratificació. Explica que l’ED proposa una persona pel 
càrrec i que l’assemblea l’ha de ratificar. La ratificació es farà a mà alçada si no hi ha cap esplai que demani el  
contrari, amb el suport de quatre mes, tal i com marca el Reglament de Règim Intern. En aquest cas la votació  
es faria a l’hora que la de les candidatures a l’ED.

Eva: Dóna la paraula al Rai per l'explicació del procés.

Explica el procés...

Hi ha dues preguntes:

– Roger  Puig: Comenta que alguns  esplais  del  seu  sector  han comunicat  que  volen  fer  la  votació 
secreta.

– Juan Manya, Esplai Botó: Pregunta quantes persones s'han presentat.

– Rai: Per reservar la intimitat de les persones presentades, tant sols informa que s'han presentat 7 
candidats/des.

– Marina,  Xiroc:  El  fet  que  siguin  dos  nois  i  del  mateix  esplai  de  Barcelona comenta que  no  és 
representatiu dels esplais d'Esplac.

– Rai: La direcció passa per les més de 50 persones que treballem perquè la representació sigui el 



màxim amplia possible.

Eva: Dóna la paraula a en Xavi. 

Eva: Torn obert de paraules. 

Eva: Ratificació, si s’escau, a mà alçada. 

Més de 4 esplais demanen fer la votació secreta. Per tant s'han comunicat els resultats desprès de la pausa 
per esmorzar.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

5 49 7 61 0

Resultat: Ratificada la Secretaria General

8. Candidatures i elecció dels membres ED i Presidència

Eva: Presentació de candidatures i elecció dels membres de l'ED. Dóna la paraula a en Rai.

Rai explica l'estat qüestió de l'equip de direcció.  Explica que al Pau Gonzàlez se li  acaba el  mandat,  a la 
Cloenda se li farà el seu comiat. S’explica el cas del Roger i dóna la paraula a l’Eugeni.

Eva: Torn obert de paraules. 

Eva: Crida una a una les persones que es presenten de nou a l'ED perquè facin la seva presentació individual:

- Eduard Fernando 

Eva: Torn obert de paraula

- Irene Torrecilla 

Eva: Torn obert de paraula

Eva:  Votació de les candidatures a l'Equip de Direcció i  per majoria simple. Passem a la votació secreta  
(recorda als esplais que tenen la butlleta de vot dins les seves carpetes, les butlletes tenen l'explicació de com 
votar). Es pot votar a tothom. Tothom s'ha d'aixecar a votar, si algú es vol abstenir que no marqui cap creu. 
Recorda que tal i com marca el reglament de règim intern ningú pot sortir de la sala durant les votacions. 

La votació secreta es farà per sectors. Socis i sòcies col·laboradores donaran un cop de mà per a recollir tots  
els vots. Convida als Socis/es a donar un cop de mà. Un cop situats, els crida un per un, que aixequin la mà 
per indicar el sector que té cadascú:

1. Bages-berguedà i Osona Ripollès

2. Baix Llobregat

3. Barcelona

4. Barcelonès Nord



5. Camp de Tarragona

6. Maresme – Girona

7. Penedès-Garraf / Camp de Tarragona

8. Vallès.

Eva: Es crida al membre de l'AGO més gran i més jove, perquè estiguin a punt per fer el recompte de vots.  
Gerència els ajudarà. Demana que tothom surti a votar. Un cop tothom hagi votat es procedirà a fer una 
pausa fins a les 11:45.

Rai: Recorda que a fora hi ha una taula on:

- ILP Educació

- Samarretes

- Butlletes per fer-se soci col·laborador d'Esplac.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

9 42 9 61 1

Resultat Eduard: Candidatura aprovada.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 52 8 61 0

Resultat Irene: Candidatura aprovada.

9. Examen i aprovació, si s’escau, del Pla estratègic 2014-17

Eva: Presentació del Pla estratègic 2014-17 que inclou els objectius d’Esplac de cara als següents tres cursos.  
Dóna la paraula al Rai i a la Marta perquè presentin el Pla estratègic.

Eva: Torn obert de paraules 

Eva: Es sotmet a votació. 

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 50 5 55 0

Resultat: Aprovat el Pla Estratègic 2014-17

10. Examen i aprovació, si s'escau, del Pla de Treball



Presentació del Pla de Treball que inclou les accions del curs 2014-15. Es convida a pujar un membre de cada  
comi i EGS i es Dóna la paraula a l’Èlia i la Maite perquè presentin i expliquin el pla de treball.

Cada sector explica breument quin és el pla de treball que han configurat, ho fan  citant les accions concretes 
a emprendre. 

Eva: S'han presentat quatre esmenes al pla de treball (projectades a la pantalla petita). Convidem els esplais 
MIV i Totikap a explicar-les. Després qui presenta decidirà si la incorpora. 

• Valoració d’activitats del Banc de Recursos, MIV. 

Valoren que hi ha activitats poc adequades a la realitat d'Esplac. Que es faci una valoració de les 
activitats que hi consten per avaluar si són més o menys adequades.

L'equip directiu accepta l'esmena i explica que aquesta eina ja hi consta i que és farà un vídeo-tutorial 
explicant com fer-ne ús.

• Projecte de suport locals, MIV. 

El MIV proposa que s'afegeixi també el treball de l'espai públic en els contextos on es treballa “els  
locals”. L'equip de direcció rebutja l'esmena explicant que el tema de local es prou específic i que, si 
s'escau, es farà una feina concreta envers “l'espai públic”.

• MEP, MIV

Proposen  la  creació  d'un  grup  de  treball  per  impulsar  el  projecte  del  MEP.  L'equip  directiu 
transacciona aquesta esmena ja que creuen que crear un grup de treball a nivell d'Esplac és una mica  
agosarat,  s'entén  que  el  grup  de  treball  ha  de  partir  de  diferents  grups  arreu  del  territori  i  
posteriorment poder crear un grup de treball per coordinar-nos.

El MIV no accepta la transacció,  reitera que els  interessa atorgar molta força al  MEP. Segueixen 
entenent que el grup de treball segueix sent pertinent.

Eloi Sandros (MIV):  no entén la lògica de que si  es vol  treballar  no s'accepti  una esmena on es  
treballa.

Elia (ED) explica que en cap moment s'ha dit que no es treballes, més bé que primer es crei en els  
barris i municipis i desprès es pogués configurar la coordinació d'aquest.

Puig: parla de que el Localitat s'ha intentat descentralitzar.

Rai: parla que sempre des de l'equip de direcció sempre es promou la creaió del grups de treball. 
Només demanen que si es creen grups de treball sigui amb un compromís. El que es diu es que no es  
vol crear un grup de treball on es trobi l'ED sol.

Judith (EGS Baix Llobregat): explica que potser es interessant que es crees ja que pot potenciar que 
desprès sorgeixi debat i es treballi als diferents esplais.

EVA: com no s'ha acceptat la transacció es sotmet l'esmena a votació. Queda incorporada l'esmena 
amb:



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

3 19 36 58 0

Resultat: Aprovat el Pla de Treball.

Marina: Explica que si hi ha tants vots en blanc potser s'hauria de replantejar.

Eva explica que per la normativa de l'assemblea tot s'aprova per majoria simple, per tant quedaria  
aprovada.

Es diu que de moment queda així la votació però que es tindrà present i es debatrà a curt termini.

• Canvi Esplaiada, Totikap. 

Explica que la seva proposta va encarada a no massificar l'esplaiada i augmentar la participació de les  
monis en aquesta trobada. Troben que al ser una trobada de tanta magnitud es difícil coordinar-se i  
es dilaten les estones d'espera. Pensen que amb la seva esmena l'objectiu de difusió s'acomplia igual i  
a més estaria en tot el territori.

S'ha fet una transacció i s'ha arribat al consens de que serà en un sol punt però que hi hagi més  
participació per part de les monis de grup. També buscar la manera de que sigui en grups més petits. 

Maite: Explica que l'ED veia molt clar tots els punts de l'esmena excepte el fet de descentralitzar tota 
la trobada, amb la contraproposta queda aclarit.

S'accepta la transacció.

Es fa un torn obert de paraules del pla de treball:

Fran:  Estan  d'acord  amb  l'esmena  i  es  proposa  que  les  trobades  generals  dels  sectors  siguin 
simultànies. 

Ramon, Eixam: Creu que el fet d'estar tots units al mateix espai treballa amb força el sentiment de 
pertinença a Esplac.

Marc, Espurna: Per una banda estaria bé que es pogués veure la transacció i per altre banda pregunta 
si es podria votar l'esmena original.

L'ED aclareix que si l'esplai accepta la transacció no es sotmet a votació l'esmena. 

Marina: Explica que aquest fet posa en manifest que es dificultosa la participació dels esplais. Planteja 
que en la propera esplaiada el procés de participació sigui molt abans.

Rai: Explica que el reglament de regim intern ja regula això i l'espai de decisió d'aquest aspecte és en  
la votació del pla de treball.

Maite: Recorda que des de juny està obert l'espai on es podia participar activament de l'Esplaiada. De 
moment només està pactat que hi ha un moment conjunt, en la resta de moments pot fer com més es  
vulgui degut a que està per construir.



Abert, Maresme: que tenia entès que si la taula accepta una esmena d'urgència es pot dur a terme.

PauGo: Explica que si les dues parts estan d'acord no va més enllà, si que la taula pot acceptar una 
esmena en cas que no hi hagi acord.

Maite: Explica la transacció, reiterant que l'acord va molt dirigit a mantenir grups petits.

Albert, Maresme: Si l'esplai Totikap està impedint que es  discuteixi per acceptar l'esmena, potser 
hauria de no acceptar-ho.

Anna, esplai Guspira: La sensació general es que ha estat una decisió presa a dues bandes i que hi ha  
molts esplais que no tenen capacitat de votació.

Pau, Totikap: Van decidir acceptar la transacció pensant que hi hauria marge de decisió. 

Maite: Explica que potser caldria votar les transaccions però l'assemblea ha d'avançar i per tant si el  
Totikap decideix no acceptar la transacció s'estarà acceptant fer 35 esplaiades diferents.

Rai: Recordar que s'esta recollint tot, però que desprès d'aprovar aquest pla de treball es votarà el  
projecte de l'Esplaiada. Reitera que hi ha destinat un espai a treballar aquesta Esplaiada on els esplais 
puguin dir que volen d'aquesta Trobada General d'Esplac.

Anna, Pampayuga: Vol preguntar si en aquesta transacció tenien present que les activitats també es fa 
per esplai.

Pau, Totikap: La idea és que els grups d'edat no siguin en bloc sinó formats per diferents esplais de 
diferents sectors. També qüestiona que si anem a un poble tant petit pot ser complicat la distribució 
dels esplais. 

PauGo: S'ha portat el debat cap un altre terreny...

Pau,  Totikap:  Explica  que  els  agradaria  que  es  poguessin  votar  les  tres  opcions,  si  no  és  així 
acceptarien la transacció per no perdre la possibilitat.

Èlia: No es poden votar les tres propostes, per tant, Totikap accepta la transacció i es debatrà el tema 
als múltiples espais de participació.

Torn obert de paraula sobre pla de treball:

Botó: En el pla de treball es fiquen uns objectius que a la memòria no queden reflectits, proposen que 
a la memòria del curs 2014-15 puguin concretar quin es el grau d'assoliment dels objectius.

Per altre banda, demana parar l'allau de correus electrònics de la Comissió Internacional cap als 
participants de la comissió.

Per acabar, dir que els EGS haurien de tenir un preu més rebaixat en les formacions de l'Escola  
Lliure el Sol.

Eva:  Aprovació,  si  s’escau,  del Pla de Treball  curs 2014-2015 (els sectors ja han aprovat la seva part per  
assemblea de sector). Recordar les esmenes incorporades i les que no.



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

1 47 10 58 0

Resultat: Aprovat el Pla de Treball del curs 2014-2015.

11. Presentació i aprovació, si s'escau, del projecte d’Esplaiada

Presentació de la proposta d'Esplaiada 2015. Dóna la paraula a en Xavi Planas i la Marta Cortina.

Eva: Torn obert de paraula 

Eva: Aprovació, si s’escau, de la proposta d'Esplaiada 2015.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 39 14 53 0

Resultat: Aprovat el projecte d'Esplaiada.

Xavi:  Presenta els grups de treball i  dinamitza el principi de la feina. Els grups es posen a treballar.  A la 
identificació posa quin grup us toca. A la sortida recollida de vots. Cridem grup per grup, recollim el material  
i ens disposem per l'espai.

Posada en comú:

Grup 1: HORARI: Els i les joves aniran a Llagostera Divendres vespre i hi haurà concert. Arribada entre 10h 
i 11h del matí. 

Nit:  Fer activitats per grups d'edat.  12h silenci total,  però s'habilitarà un espai per els i  les joves que no  
vulguin anar a dormir a les 12h.

Grup 2: EL PAPER DE L'INFANT:  Cada esplai treballar-ho internament. Primer que  sàpigues “que és”. 
S'oferiria com a possibilitat que els grups de grans preparin i dinamitzin activitats. Plantejar propostes molt 
obertes i fer grups segons les idees.

Fer diverses activitats on els infants es puguin apuntar lliurement. Pot haver-hi una bústia on recollir les 
idees. Al Gran Comitè de gener recollir les propostes per decidir quin seria el tema.

Grup 3: RECONEIXEMENT I DIFUSIÓ: Treballar per grups d'edat i fer alguna cosa que conflueixi en un 
mateix  espai.  També proposen  que  es  facin  diferents  entrevistes o  recollir  frases  per  fer  un  manifest 
posteriorment. Treballar en quin color de samarreta va amb cada grup d'edat per treballar la representativitat 
dels colors de cada grup.

Recollir tant el que passa al moment com el que es fa prèviament. 

La cançó de l'esplaiada fer-la més amb el concepte de “participació”.



Fer polseres com a identificadors.

Grup 4: FINANÇAMENT I GESTIÓ RESPONSABLE:  Mostren la carta de “compromisos per a la gesti
´responsable”, cal tenir-la present i treballar en coherència amb aquesta.

Finançament:

– Pressupost d'Esplac.

– Amb comerços afins.

– Quotes (com a última opció)

intentar que el material sigui reutilitzable i optimitzar-lo per tal de prescindir del que no cal. Valorar també el  
marxandatge. 

Transport:  mirar  com  ho  fem,  si  hi  ha  transport  públic,  anar  amb  aquest  i  optimitzar  bastant  els 
desplaçaments. 

Grup 5: JOVES: Ja que venen divendres a la tarda, aprofitar per triar dinàmiques, jocs, tallers. Que els joves 
siguin qui decideixi i faci les pròpies projectes, fer-los més partícips.

Grup  6:  LOGÍSTICA:  Preveure  el  temps  per  alleujar les  esperes.  Referent  als  àpats,  mirar  els  preus 
econòmics per si cal buscar alternatives com portar tuppers.

Marcar uns límits comuns per a anar a una per exemple en l'hora d'anar a dormir.

Que les inscripcions siguin més senzilles.

Grup 7: BON FUNCIONAMENT DE LA TROBADA:  Alliberats,  la seva funció: s'hauria d'encarregar de 
coordinar però no de dur a terme totes les activitats. Que s'encarreguin de dues o tres tasques concretes.

Crear la figura de referent per grup d'edat i per esplai. Que aquesta persona sigui el pont que fa el diàleg entre 
l'esplai i l'organització.

Grup 8: PAPER DELS I LES MONITORES:  Prèviament, des de l'ASSAC fer grups d'edat i tenir un grup 
comú. Coordinar-se alliberats i organització.

També és important predicar en l'exemple i motivar-nos per motivar.

Remarcar que els alliberats no son monitors/es de monitors/es.

Grup 9:

Rai: Explica que totes les propostes han estat recollides, que es seguiran treballant i és responsabilitat de totes 
i tots tirar endavant aquesta trobada.

12. Aprovació, si s’escau, de l’associació a Coop 57

Eva:  Presentació de l’associació a Coop57. Dóna la paraula a en Pau Fuentes perquè presenti.

Eva: Torn obert de paraula

Eva: Aprovació, si s’escau, 



En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 41 7 48 0

Resultat: Aprovada l'associació a Coop 57

13.  L'examen i aprovació, si s'escau, del Pressupost

Eva: Presentació del Pressupost 2014. Dóna la paraula a en Pau Fuentes perquè presenti el pressupost 2014. 
Demana que la gent que té esmenes es prepari al micro de baix.

Eva: S'ha presentat una esmena al pressupost (projectades a la pantalla petita). Convidem el Drac-Màgic a  
explicar-la. Després qui presenta decidirà si la incorpora. 

• Pressupost PG, Drac-màgic. 

El Drac Màgic explica que volien fer el pressupost de manera participativa i per això no van tenir temps 
d'incorporar-la  al  pla  de  treball,  ara  ja  està  aprovat  i  per  tant  l'esmena  va  dirigida  a  adjuntar  aquest  
pressupost.

S'accepta l'esmena.

Eva: Torn obert de paraula del pressupost

Eva: Aprovació, si s’escau, dels pressupostos.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 40 7 47 0

Resultat: Aprovat el pressupost.

14.  L'examen i aprovació, si s'escau, de les Resolucions de l'assemblea

En contra de la necessitat de presentar el pressupost de l’any en les assemblees generals 
ordinàries de sector

Eva: Dóna la paraula a un/a moni de l’Eixam per a la presentació de la resolució 

Eixam: Presenta la (no) resolució.

Eva: Es retira la resolució si ningú diu el contrari. 

Ens cal espai per fer esplai!

Eva:  Dóna la paraula a l’Eduard i  en Pau Gonzalez en nom del Gran Comitè per a la presentació de la  
resolució 



Plantejar  i  sintetitzar  les  problemàtiques  de locals.  Demanem i  necessitem espais  i  ens comprometem a  
treballar en aquest es sentit.

Eva: S'ha presentat una esmena a aquesta resolució (projectades a la pantalla petita). Convidem el MIV a 
explicar-la. Després qui presenta decidirà si la incorpora. 

• Espai públic, MIV. 

Eloi: Ens trobem en un moment en que ens interessa el tema dels espais, els locals i els espais públics forma 
part del mateix fenòmens. Demanen fer un acostament a posicions de desobediència, fer un grup de treball  
que permeti treballar els espais de manera conjunta.

Pau Gonzalez ED: 

S'accepta la transacció.

Eva: Torn obert de paraula

Eva: Votació Ens cal espai per fer esplai.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 39 5 44 0

Resultat: Aprovada la proposta "Ens cal espai per fer esplai".

El món no està pensat per la diversitat funcional

Eva: Dóna la paraula a en Maite per a la presentació de la resolució de El món no està pensat per la diversitat  
funcional.

Maite: Presenta la resolució. 

Eva: Torn obert de paraula

Pregunta:

Joan Maña, esplai Botó: Proposa canviar inclusió per integrar.

Eva: Això s'hauria d'haver fet via esmena per tant no s'accepta. 

Eloi: Comenta que es faci una revisió del RGI

Patri,  Piolet:  Parla que la paraula integració està en contra de la diversitat funcional  i per tant si  que és  
significatiu.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

2 32 10 44 0



Resultat: Aprovada la proposta "el món no està pensat per la diversitat funcional".

La vaga de totes

Eva: Dóna la paraula a la Comissió de Gènere per a la presentació de la resolució de La vaga de totes.

Víctor de la Comissió de Gènere presenta la resolució. 

Eva: Torn obert de paraula.

Judith, Baix Llobregat: Li sembla útil i necessari que més enllà dels posicionaments el passi a l'acció.

Aina, Eixam: Pregunta que quan diuen de no pagar el deute, a quin deute es refereixen.

Comi Gènere: Fa referència al deute estatal.

Juan Luis, Esclop: Un manifest es per mostrar una sola idea no totes les idees que diu el manifest.

Comi Genere: Entenen que aquest manifest integra varies idees i totes les troben oportunes.

Lluc, Espurna de Gràcia: Si s'ha pensat organitzar grups no mixtes per treballar certes problemàtiques amb 
monitors.

Comi Gènere: S'adaptaran a les necessitats dels esplais. La comissió es planteja apropar-se als esplais i generar 
recursos i accions.

Eva: Votació La vaga de totes.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 36 6 42 0

Resultat: Aprovada la proposta "La vaga de totes".

Voluntariat obligatori no és voluntariat

Eva: Dóna la paraula a l’ED per a la presentació de la resolució de Voluntariat obligatori no es voluntariat.

Pau Gonzàlez presenta la resolució. 

Eva: Torn obert de paraula.

Eva: Votació Voluntariat obligatori no és voluntariat.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 40 3 43 0

Resultat: Aprovada la proposta "Voluntariat obligatori no és voluntariat".



A l’esplai som protagonistes del present

Eva: Dóna la paraula a l’Èlia per a la presentació de la resolució A l’esplai som protagonistes del present.

Èlia presenta la resolució. 

Eva: Torn obert de paraula.

Eva: Votació A l’esplai som protagonistes del present.

En contra A favor En blanc Vots emesos Abstencions

0 38 3 41 0

Resultat: Aprovada la proposta "A l'esplai som protagonistes del present".

14.  Precs i preguntes

Eva: Precs i preguntes. Obra un últim torn de precs i preguntes. Comentaris sobre com ha anat l’AGO. Últim 
torn obert. 

Puig: Parla de que els esplais “grisos” tenen més retribució que altres esplais voluntaris, demanen que no hi 
hagi retribució. 

Cèlia,  esplai Turons:  S'han trobat que tots els  membres d'un esplai  estaven en el mateix grup de treball, 
demanen que en properes trobades estiguin més repartida la gent del mateix esplai.

Eixam:  El punt 4.2 “els socis i les  sòcies poden formular esmenes per la proposta”. Parla de que no quedi 
automàticament aprovada proposant que es pugui votar.

Martí, Matinada: Volen  informar que  s'han abstingut a tots els punts,  creuen que els documents s'envien 
massa tard i no hi ha temps a revisar-ho amb més temps i amb dinàmiques.

Puig: Respecte la resolució de participació: fa una crida a ser més exigents i coherents amb en nostre discurs i  
que si volem fer ús de la “participació” ho portem a la pràctica.

Rai: dona resposta i introdueix la cloenda de l'AGO.

Guillem Bau Vargas, 

secretari de l'assemblea

Vist-i-plau: Raimon Carreras, 

President d'Esplais Catalans

Vilanova i la Geltrú, 30 de novembre de 2014


